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Mensagem do Prof. Doutor M. Januário da Costa Gomes 
(Professor Coordenador dos Estudos Pós-Graduados)

Enquanto Professor Coordenador dos Estudos Pós-Graduados da Faculdade 
de Direito da Universidade de Lisboa, destaco, em especial, os cursos conferen-
tes de grau disponibilizados para o ano letivo 2018-2019.

Avultam, neste domínio, os ciclos de estudo de Mestrado em Direito e Práti-
ca Jurídica, de Mestrado em Direito e Ciência Jurídica e de Doutoramento. Em 
cada um destes ciclos há um amplo leque de especialidades, todas elas atentas 
– naturalmente em termos diferentes entre si – à complexa e viva realidade que 
é o Direito. Escolhido o ciclo e a especialidade, os mestrandos e os doutoran-
dos podem, através das unidades curriculares de opção disponíveis, compor o 
“quadro curricular” da especialidade, sem quebra da sua identidade.

Um primeiro passo para uma boa escolha é a leitura atenta dos regulamen-
tos, designadamente do Regulamento do Mestrado e do Doutoramento, em or-
dem à identificação dos requisitos de candidatura e de frequência em cada ciclo 
de estudos. Imprescindível é também, conforme ensina a experiência, uma ta-
refa de autoavaliação por parte do candidato, designadamente em termos de 
“perfil” ou vocação e também de disponibilidade. Essencial será ainda uma “au-
torresposta” ao “porquê e para quê” do curso pós-graduado de que se trate.

A Comissão Científica dos Estudos Pós-Graduados está presente para, dentro 
das suas competências, auxiliar os órgãos da Faculdade e os estudantes, contri-
buindo, assim, para que a formação e os graus conferidos pela Faculdade de Di-
reito da Universidade de Lisboa continuem marcados pelos timbres da exigên-
cia, da qualidade e da excelência. 

O parecer dos alunos do Mestrado em Direito e Prática 
Jurídica, do Mestrado em Direito e Ciência Jurídica e do 
Doutoramento em Direito

Tanto na licenciatura, como nas pós-
-graduações e nos cursos de mestrado 
e de doutoramento, o ensino na Facul-
dade de Direito da Universidade de Lis-
boa resume-se numa palavra: excelên-
cia. Quanto ao curso de doutoramento 
em particular, é a escolha certa para 
quem, num mercado cada vez mais exi-
gente, pretenda uma formação de ele-
vadíssimo rigor científico. (Tiago Ser-
rão, Assistente Convidado e Douto-
rando da Faculdade de Direito da 
Universidade de Lisboa)

O estudo da Ciência do Direito em 
Portugal é reconhecido mundialmente 
por sua qualidade e tradição. A escolha 
pela Faculdade de Direito da Universi-
dade de Lisboa foi decorrente de uma 
análise apurada sobre a credibilidade e 
resultados da Instituição. Acredito que 
a formação oferecida pela Faculdade é 
séria, renomada e essencial no desen-
volvimento da carreira acadêmica. 
(Paolla Bertoloze, Mestranda em Di-
reito e Ciência Jurídica da Faculdade 
de Direito da Universidade de Lisboa)

Prosseguir o 2.º ciclo de estudos na 
FDUL configura um certificado de qua-
lidade na nossa formação académica. 
A exigência e um corpo docente ímpar, 
firmará em cada aluno e ex-aluno a 
marca da excelência. (João Martinho 
Marques, Mestrando em Direito e 
Prática Jurídica da Faculdade de Di-
reito da Universidade de Lisboa)


